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Existe 8 categorias de pesquisa nas ciências 
sociais isenta de aprovação do CEP:

pesquisa de opinião pública com 
participantes não identificados 
• consulta verbal ou escrita de caráter pontual, 

realizada por meio de metodologia específica, 
através da qual o participante, é convidado a 
expressar sua preferência, avaliação ou o sentido 
que atribui a temas, atuação de pessoas e 
organizações, ou a produtos e serviços; sem 
possibilidade de identificação do participante; 



 pesquisa que utilize informações de acesso público; 
• dados que podem ser utilizados na produção de pesquisa e na 

transmissão de conhecimento e que se encontram disponíveis sem 
restrição ao acesso dos pesquisadores e dos cidadãos em geral, não 
estando sujeitos a limitações relacionadas à privacidade, à segurança 
ou ao controle de acesso. Essas informações podem estar 
processadas, ou não, e contidas em qualquer meio, suporte e formato 
produzido ou gerido por órgãos públicos ou privados

 pesquisa que utilize informações de domínio público;

 pesquisa censitária;

 pesquisa com bancos de dados, cujas informações são 
agregadas, sem possibilidade de identificação individual;



 pesquisa realizada exclusivamente com textos 
científicos para revisão da literatura científica;

 pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de 
situações que emergem espontânea e 
contingencialmente na prática profissional, desde 
que não revelem dados que possam identificar o 
sujeito; 

 atividade realizada com o intuito exclusivamente de 
educação, ensino ou treinamento sem finalidade de 
pesquisa científica, de alunos de graduação, de 
curso técnico, ou de profissionais em especialização



Toda outra pesquisa não elencada como 

isenta na Resolução 510/16 precisa de 

ser aprovada pelo Comitê de Ética

Princípios éticas:
• Respeito para pessoas

• Beneficência

• Justiça



Respeito às pessoas
• Autonomia

• Respeito a valores culturais

• Garantia de consentimento e assentimento

• Confidencialidade



Beneficência (risco/benefício da 

pesquisa)
• Confidencialidade

• Não utilização das informações em prejuízo dos 

seus participantes

• Compromisso de não criar ou ampliar situações 

de risco

• Compromisso de propiciar assistência a 

eventuais danos (materiais ou imateriais) 



 Justiça – distribuição justa dos riscos e 

benefícios da pesquisa na sociedade
• Recusa do arbítrio e do autoritarismo nas 

relações que envolvem os processos de 

pesquisa

• Recusa de todas as formas de preconceito, 

incentivando o respeito à diversidade, à 

participação de indivíduos e grupos vulneráveis 

e discriminados e às diferenças dos processos 

de pesquisa



Diferenças metodológicas
• Acesso e interação com participantes

• Fluidez da pergunta de pesquisa

Riscos nas pesquisas na área de humanas
• Riscos emocionais

• Riscos de divulgação de informação



Que será uma situação de risco 

(violenta)?
1) A coleta dos dados, se divulgada, poderia 

resultar em risco aos participantes ou 

pesquisador (detenção, violência física, perda de 

status, expulsão do local da pesquisa, etc.)

 Exemplos:  pesquisa sobre atividades ilícitas;  

pesquisa sobre ações políticas ou militantes



Que será uma situação de risco 

(violenta)?

2) A coleta de dados numa situação onde existe 

perigo físico real (criminalidade alta, áreas de 

guerra/conflito armada); 

 Além do risco da divulgação da atividade, o encontro 

para coleta (ex. entrevista) pode implicar risco físico.  

Neste caso o risco não é somente para o participante, 

mas para o pesquisador também



Que será uma situação de risco 

(violenta)?

3) A coleta de dados sobre indivíduos ou 

grupos perigosos (criminais ou gangues, 

por exemplo) onde existem ambas 

possibilidades das situações descritas 

acima.



Processo de consentimento vs. Registro de 

Consentimento
• Registro pode aumentar risco para o participante

 Cria um possível identificação do participante

• Resolução 510 reconhece que registro de 

consentimento não é aplicável em todos os casos:

 Devemos perguntar – o que significa o registro de 

consentimento (TCLE assinado) para o participante?



• Justificação para o não registro do 

consentimento

 Avaliado pelo COEP

 Risco para o participante

• Justificação para o não registro de 

consentimento do responsável

 O consentimento do responsável fere a autonomia ou 

confidencialidade do menor?

 Exemplo: pesquisa de sexualidade com adolescentes gays 

que ainda não revelaram sua orientação aos pais



Confidencialidade dos dados e a 
identidade dos participantes
• Prepare-se para o pior cenário
 Quais as consequências da divulgação dos dados ou 

identidades?

 Para os participantes?

 Para você como pesquisadora?

• Segurança dos Dados
 Codificação

 Opções para armazenamento

 Não registrar



Qual a legislação referente à informação 
e fontes de informação?
 Pode ser obrigado a entregar seus dados e/ou 

identidade dos participantes?

Constituição de 1988, Artigo 5, inciso 
XIV - “e assegurado a todos o acesso à 
informação e resguardado o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício 
profissional”



 Aprovação no COEP é um processo prescritivo
• Não pode prever todas as questões éticas que possam 

ocorrer

 Utilização de uma “ética localizada” –
participantes e outros no local são muitas vezes 
os melhores em julgar seu grau de risco de 
participação

 Ser atento também a preocupações com a 
representação dos participantes na divulgação 
da pesquisa tanto quanto a confidencialidade 
dos participantes


